
Týždenník Rímskokatolíckej farnosti Fatimskej Panny Márie Vranov nad Topľou

Ročník XI./2018 Číslo 22

„Voľby“, resp. návrh kandidátov do

Farskej ekonomickej rady

Vzhľadom na fakt, že v našej farnosti aktuálna ekonomická rada bola ustanovená ešte

v roku 2007, rozhodol som sa poprosiť vás, veriacich našej farnosti, o návrh kandidátov
do novej Farskej ekonomickej rady. Samotné „voľby“ zrealizujeme po odpustovej
slávnosti, teda po 13. máji tohto roku. Zatiaľ vám predstavím niekoľko bodov zo Štatútov
farskej ekonomickej rady uverejnených v Dokumentoch diecéznej synody Košickej
arcidiecézy:
* Farská ekonomická rada (FER) je pomocným a poradným orgánom farára alebo
farského administrátora. Radí a pomáha mu v správe majetkov a v ekonomických
záležitostiach týkajúcich sa celej farnosti prostredníctvom svojich názorov, skúseností a
odborných rád tak, aby majetok farnosti bol spravovaný šetrne, obozretne a spoľahlivo.
* Všetci členovia FER vykonávajú svoju službu bezplatne.
* Členom FER môže byť muž alebo žena po dovŕšení 21. roku veku, s trvalým pobytom vo
farnosti. Má to byť čestný a svedomitý kresťan katolík odhodlaný hájiť záujmy Cirkvi.
* Členovia FER by mali byť prakticky zbehlí vo finančných a hospodárskych veciach. 
* Vo farnostiach s jedným kostolom farár si priamo vyberie z navrhnutých kandidátov.
* Všetci tí, ktorí budú pomáhať farárovi v správe farského majetku, zložia v prítomnosti
farára sľub, že zverenú úlohu budú vykonávať svedomite, zodpovedne v jednote so
svojím farárom a v súlade s normami vzťahujúcimi sa na správu farského majetku.
* Členstvo vo FER je na päť rokov. Odporúča sa, aby členstvo nebolo dlhšie než dve po
sebe nasledujúce obdobia. Táto norma sa nevzťahuje na farára.
* Členstvo sa môže ukončiť aj dobrovoľným vzdaním sa, ktoré farár prijme, smrťou alebo
pozbavením členstva. 
* Uprázdnené miesto z dôvodu zrieknutia sa, pozbavenia alebo smrti zaplní farár
dodatočným menovaním na zostávajúce obdobie.
* FER zostáva vo svojom zložení aj po menovaní nového farára, až do ustanovenia novej
FER.

(pripravil Marcel Stanko)
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Je BIBLIA knihou kníh?? Prečo veriť tejto

prastarej knihe?

Mnohí pseudovedci a pochybovači tvrdia:

„Je to len obyčajná kniha a keďže sú v nej

všetky možné hriechy, tak nemôže byť

Bohom inšpirovaná! A ktovie, či je presná,

keď ju toľkokrát prepisovali... tak ako je to?“

odpovedá nám don Jozef Luscoň.

Biblia je literárny zázrak! Písali ju viac ako
1600 rokov. Medzi jej autorov môžeme
zaradiť kráľa, pastiera, filozofa, básnika,
vojvodcu, utečenca, roľníka, politika,
učenca, garbiara, rybára, daniara... písala sa
v mestách, dedinách, palácoch, v divočine,
na púšti, vo väzení, vo vyhnanstve, počas
vojny aj v mieri. Tvorila sa na troch
kontinentoch, v troch jazykoch a hovorí o
tisíckach rôznych tém. Ale aj pri takej
rozmanitosti tvorí celok a ten prezentuje
jeden veľký príbeh, ktorý nám o nás a o
všetkom podstatnom vyrozprával BOH.

Nevznikli chyby pri prepise Biblie? Ani
nápad! Židia pri jej prepise písali do
presného počtu stĺpcov širokých tridsať
písmen. Zvitok mal presný počet riadkov v
stĺpci. Písmená sa nesmeli prekrývať a
medzera medzi nimi sa merala šírkou vlasu
alebo nitky. Na konci sa písmená spočítali a
porovnali s originálom. Ak sa pritrafila čo
len najmenšia chyba, celý zvitok sa spálil. A
nielen to. Písmeno v strede celej Biblie bolo
vypočítané a označené. V prepise musel

sedieť počet písmen, teda každé písmeno
muselo byť na tej istej pozícii ako v origináli!
Fantastické!

Aj obsah je fantastický. BOH nám v nej zjavil
také veci, ktoré sa stali na zemi i v nebi... a
nielen to, udalosti z Písma dokážu doslova
ožiť. Podstata biblických príbehov zostáva
medzi nami i po tisícoch rokoch. Ľudia sa
zmenili, ale životné princípy, ktoré sú v Biblii
uvedené, sú stále tu a majú silu ovplyvniť
náš život. Biblia je pre nás zdrojom
múdrosti a sily. No najväčšiu hodnotu má v
tom, že kto podľa nej žije, môže sa po smrti
vrátiť do nebeskej vlasti, medzi „svojich“ a
zaručene uvidieť Božiu tvár.
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Zhrnuté:
*Biblia je napísaná svätopiscami z vnuknutia
a inšpirácie BOHA. ON ich viedol, aby nám
zanechali všetko dôležité ku spáse. Tieto
pravdy sú platné naveky!
* BOH sa nám v Biblii ukázal taký, aký je. Tu
je pravda o ňom, o človeku a o živote!
* Biblia odpovedá na otázku Prečo?, veda
na otázku Ako?, a nie sú proti sebe!
* Biblia hovorí o tom, ako by to malo
vyzerať v našom srdci a mysli, aký vzťah
máme mať s BOHOM.
* Biblia je neomylná vo veciach viery a
mravov. Jej posolstvá máme objavovať a

dekódovať. Nesmieme si ju vykladať podľa
svojich teórií, ale pod vedením učiteľského
úradu Cirkvi, ktorý je tiež neomylný vo
veciach viery a mravov.
* Z Biblie sa nesmú „vytrhávať“ vety, ale má
sa chápať vcelku a v BOŽOM  DUCHU!
* Biblia nie je príručka fyziky, chémie či
dejín... preto v nej nemáme hľadať to, čo v
nej nie je!

Zdroj:  LUSCOŇ, Jozef: Kresťan má byť kvas a nie trkvas!
(spracovala: Jana Dzurovčinová)

1. čítanie: Sk 5, 12-16
Ž: 118, 2-4. 22-24. 25-27
Refrén: Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho
milosrdenstvo trvá naveky, alebo Aleluja.
2. čítanie: Zjv 1, 9-11a. 12-13. 17-19
Evanjelium: Jn 20, 19-31

Krátke zamyslenie na evanjelium:
„Pokoj vám!“ hovorí Ježiš pri prvom stretnutí s
učeníkmi. Ide o bežný židovský pozdrav, ktorý sa dodnes používa: „Šalom“, pokoj. Pán sa
nepotrebuje postaviť do povýšeneckého postoja, pohŕdať, pošliapavať či ponižovať
úbožiakov. S čím teda Pán dejín a víťaz nad smrťou prichádza? Čo mu teraz leží na srdci?
Posiela učeníkov, aby sprostredkovali odpustenie! Najzásadnejšie posolstvo Vzkrieseného.
Odpustenie znamená otvorenie prístupu človeka k Bohu. Znovu smieme byť Božími deťmi
a máme pripravenú cestu, ako sa s Bohom stretnúť. Boh prináša pokoj!       

(podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 2. týždeň žaltára.
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Ovečka číslo

sedemdesiatdva

Som ovečka číslo sedemdesiatdva. Viem

to celkom isto, lebo toto číslo mám farbou
napísané na chrbte. Pastier totiž na chrbát
každej ovce napísal číslo, aby si uľahčil
počítanie. Preto tiež viem, že nás je sto.
Číslo sto je ovečka, z ktorej namyslenosť
priam srší. Podľa mňa má číslo sto len preto,
lebo má najväčší chrbát.
Ja som číslo sedemdesiatdva. Znamená to,
že keď sa stádo hýbe, nepatrím ani medzi
prvé, ani medzi posledné. Som v
prostriedku, utopená v absolútnej
priemernosti.
V skutočnosti som nikto. Využívajú ma ako
ostatné ovečky: odnášajú vlnu, mlieko i
jahniatka. Som zviera. Slúžim na to, aby som
produkovala, to je všetko. Mám rovnakú
cenu ako kôl v plote. Vôbec nikto si ma
nevšíma.
Preto som sa rozhodla, že zmiznem. Odišla
som v noci. Keď si to pastier uvedomil, bola
som už ďaleko.
Spočiatku som bola opojená šťastím.
Poskakovala som si medzi skalami, jedla
som len tú najjemnejšiu trávu, pásla som sa,
kde som chcela a kedy som chcela. Z bystrín
som pila priezračnú vodu, kedy sa mi
zachcelo,  a odpočívala som v tieni, koľko
som len chcela. Vlna, mlieko, jahniatka –
všetko bude moje. Konečne som existovala!
Môj spánok dve noci strážili len hviezdy.
Načo by mi bol pastier?

No dnes večer som cítila, že sa ku mne
zakráda vlk. Vnímala som jeho prítomnosť,
jeho pach, jeho tiché kroky.
Schúlila som sa medzi dva balvany.
Nedokázala by som uniknúť. Neviem bežať.
Vlčie oči žiarili silnejšie ako hviezdy a jeho
jazyk planul medzi iskriacimi zubami. O
chvíľu bude po mne.
Zrazu však... Dve mozoľnaté ruky ma vytiahli
z môjho biedneho úkrytu, ruky muža,
ktorého dobre poznám.
Prišiel pastier! Prišiel práve kvôli mne!
„Vráťme sa domov. Chýbala si mi,
sedemdesiatdvojka!“

Mladá žena rozprávala o tom, že ju nikdy

nikto nemal rád. Hovorila, že v mladosti

mala vždy dojem, že ju rodičia počali

omylom, že po nej nikdy naozaj netúžili.

Rodičia rozprávali len o bratovi a sestre, ale

nikdy nie o nej, akoby ani neexistovala.

Mala dojem, že vždy len prekáža a že nikde

nie je vítaná. Tento pocit bol jej otvorenou

ranou. Vravela: „V škole mali všetci

priateľov, okrem mňa. Mala som dojem, že

ma nikdy nebude milovať nijaký muž.“

Prekvapilo však dodala: „Raz som iba tak

sedela v lese pod stromom. Vtedy ma zrazu

prenikla istota, že Boh ma miluje.“

Odrážame sa v očiach druhých a máme chuť
povedať: „Nie som schopný, nie som hodný,
nie som dobrý.“
Boh nám však odpovedá: „Ja ťa mám rád
takého aký si, a práve teda dnes volám,
práve teba, s tvojimi ranami, s tvojou
nevernosťou.“
Urobme si preto dnes čas, by sme počúvali
Boha. Sadnime si pod strom ako tá mladá
žena a budeme počuť: „Ty si môj milovaný
syn a ja ťa nikdy neopustím.“
Zdroj:  Bruno Ferrero:  Nebo v našom dome

(spracovala Anna Sabolová ml.)  
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Ježišovo milosrdenstvo

aj pre odpadlíkov

Dejiny mučeníctva Cirkvi obsahujú rôzne

dramatické príbehy. Mnohí poznáme
dojímavý príbeh Chilona Chilonidesa zo
Sienkiewiczovho románu Quo vadis? keď sa
z  udavača stal Kristov mučeník. V 17.
storočí bol v Japonsku ako misionár jezuita
páter Ferrara. Roku 1634 nevydržal hrozné
mučenia a odpadol od viery – pošliapal kríž.
V nasledujúcich rokoch bol svedkom
mučeníckej smrti ďalších misionárov zo
Spoločnosti Ježišovej, ktorí prichádzali do
Japonska aj preto, aby získali jeho dušu.
Roku 1643 z poverenia štátnych úradov
jezuita – odpadlík predsedal tribunálu, ktorý
mal vyniesť rozsudok nad nedávno
uväznenými piatimi jezuitmi – misionármi.
Na Ferrarovu výzvu, aby sa zriekli viery,
páter Rubini v mene všetkých uväznených
povedal: „To hovor zbabelcom, ktorých
chceš ponížiť. Dúfame, že my máme dosť
odvahy, aby sme zomreli ako kresťania a ako
kňazi.“ Tieto slová boli pre Ferrara ako úder
bičom – ušiel. Božia milosť roku 1652
priviedla osemdesiatročného Ferrara pred
sudcu v Nagasaki. Keď sa ho pýtal, kto je,
odpovedal: „Som ten, ktorý zhrešil proti
Kráľovi neba i zeme. Zradil som ho zo
strachu pred smrťou. Som kresťan, som
jezuita.“ Po týchto slovách ho vyše 60 hodín
spúšťali do pukliny s vriacimi parami.
Tentoraz vydržal do konca.
Niečo podobné poznáme z hrôz
koncentračných táborov a komunistických
žalárov, keď viacerí stratili vieru zoči - voči
nepredstaviteľnej hrôze, avšak iní – v tejto
strašnej hodine temna – vieru našli. Aj dnes
sú takí, ktorí zoči - voči smrti svojho dieťaťa
odmietnu vieru s výčitkou, kde bol Boh a

prečo to dopustil.
Poznáme viaceré príbehy  o kresťanských
mučeníkoch, ktoré poukazujú na to, že boli
v histórií aj takí, ktorí mučenie nezvládli. To
je aj pre nás  výzva k pokore a bdelosti podľa
slov sv. Pavla: „Preto kto stojí, nech si dáva
pozor, aby nepadol.“ (1 Kor 10,12)
V súčasnej situácii, keď sa liberálne
orientované médiá zameriavajú na chyby
Cirkvi, môžeme sa z iných médií
naklonených Cirkvi dozvedieť o množstve
hrdinských kresťanov mučených a
prenasledovaných pre vieru aj v dnešnej
dobe. To nám má pripomenúť, že takto  sa
evanjelium šírilo prvé tri storočia rozvoja
prvotnej Cirkvi. Keď sa nám možno v
pokušení vynára základná téma
starozákonnej knihy Jób: Prečo Boh dopustí,
aby spravodlivý trpel, prečo nezasiahne?
Odpoveďou je nám samotná  história Cirkvi,
že Cirkev práve počas prenasledovania vždy
rástla a ako sa vyjadril Tertullianus: „Krv
mučeníkov je semenom nových kresťanov.“

Modlitba za vernosť kňazov:
Pane Ježišu, večný Veľkňaz, svätí košickí
mučeníci Marek, Melichar a Štefan sa aj v
najťažších časoch osvedčili ako verní kňazi
tvojej Cirkvi. Na ich príhovor ťa prosíme za
našich kňazov. Obdaruj ich svojím Duchom
vernej evanjeliovej lásky a posilňuj ich vo
všetkých chvíľach ich života, aby ťa všade
nasledovali a žili ako oddaní kňazi tvojej
Cirkvi. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen. 

Zdroj: Sväté Písmo, Jozef Šuppa SJ: Svätí košickí
mučeníci, Internet  

(spracovala Jozefína Gajdovčíková)   
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Kardinál Tomko k Veľkej noci: Zo srdca
vám žičím radostné Aleluja!

Vatikán 21. apríla (RV) My kresťania

slávime veľký sviatok, jeden z najväčších.
Naznačuje historicky dôležitú noc, ktorá však
prináša pre ľudstvo svetlo, oslobodenie,
istotu a nádej. 
Zaiste mnohí z vás stretli ľudí, ktorí neveria v
posmrtný život a majú potom ťažkosti, keď
hľadajú zmysel svojej existencie, najmä keď
prídu skúšky, trápenia a bolesti; nevedia si
dať nijakú odpoveď na otázku: Aký zmysel má
taký život?  Aj apoštol Pavol z Tarzu stretol v
gréckom Korinte takých  pochybovačov o
posmrtnom živote, ktorí popierali možnosť
vzkriesenia samého Ježiša Krista. Vtedy Pavol
poukázal svojim prvým veriacim, že
vzkriesený Kristus má aj pre nich
existenciálny, bytostný význam: „Ak nebol
Kristus vzkriesený, potom ... márna je aj vaša
viera“ (1 Kor 15, 12). 
Pravda o vzkriesení Ježiša Krista je veľkou
posilou pre našu vieru, pre naše náboženské
presvedčenie a istotu, že nestaviame na
piesku alebo na nejakej ilúzii. „Základ Cirkvi je
na skale.“ Spievame na Veľkú noc. Áno, Ježiš
Kristus premohol smrť a ostáva živý ako Boh
aj ako človek, ba čo viac, sľúbil nám svoju
osobnú trvalú prítomnosť: „A hľa, ja som s
vami po všetky dni až do skončenia sveta“
(Mt 28, 20). Toto uistenie je pre nás dôležité.
Aj my sa nachádzame na životnej ceste a
môžeme zakúsiť chvíle bolesti a ťažkostí,
sklamania z ľudí i z vlastnej slabosti, skleslosti
a únavy z každodennej námahy, keď naša
viera oslabne pod vplyvom pochybnosti a
nezdravých javov v spoločnosti okolo nás.
Sme ako tí dvaja učeníci na ceste do Emauz,
ktorí sa dali natoľko zlomiť skúškou kríža, že
ochabli vo viere a neboli schopní prijať

radostnú zvesť o prázdnom hrobe, ktorú im v
to isté veľkonočné ráno pred odchodom z
Jeruzalema priniesli ženy a potvrdili niektorí
apoštoli. Správa že „on (Ježiš) žije“ (Lk 24, 23)
sa ich nedotkla, ani ich nepohla, aby si ju
overili. Ako píše sv. Lukáš, beznádejne sa
vracali z Jeruzalema domov a keď sa k ním
pridal iný chodec, ani v ňom nepoznali Ježiša,
lebo „ich oči boli zastreté“. Pred tým
cudzincom si vyliali celé svoje sklamanie, že
Ježiš takto skončil: „A my sme dúfali, že on
vykúpi Izrael...“ Aj my sme pútnici na ceste
životom a naša viera i nádej môžu ochabnúť
pod nárazom vonkajších vplyvov, ktoré nám
núkajú rôznych učiteľov a prorokov,  sľubujú
vysnené raje a predstavujú klamné hodnoty a
falošné vidiny. S poklesom viery oslabne aj
naša nádej: „A my sme dúfali...“ Emauzským
pútnikom sa však dostala veľká radosť, keď
zasadli k večeri so záhadným spoločníkom.
Poznali ho, keď „vzal chlieb a dobrorečil,
lámal ho a podával im ho“ (v. 30) tak, ako to
spravil pred svojím utrpením vo večeradle.
Áno, to bol on, živý, vzkriesený Ježiš. Ako sa
naraz pre nich zmenil život, ako sa im vrátila
nielen nádej, ale aj istota a odvaha! Zabudli
na únavu z putovania, s novým nadšením sa
vydali na spiatočnú cestu, aby ostatným
oznámili radostnú zvesť.
Drahí krajania, Ježiš Kristus naozaj vstal z
mŕtvych a už viac neumiera. Ostáva s nami v
každej situácii. Máme ho v Eucharistii, ale on
je s nami v každej chvíli. Vzkriesený Kristus
zanechal pred nanebovstúpením svojim
učeníkom aj nám výzvu: „Budete mi
svedkami...“ (Sk 1, 8). Žiada nás, aby sme vždy
vyznali svoju vieru aj na verejnosti. Podobný
odkaz nám zanechal dnes už svätý Ján Pavol
II., pri svojom poslednom odchode zo
Slovenska: „Nikdy sa nehanbite za
evanjelium!“ Aj ja vám všetkým prajem, aby
vás vzkriesený a živý Kristus naplnil radosťou
a stal sa pevným útočiskom vo vašom živote.
Zo srdca vám žičím radostné „Aleluja“!
Zdroj: www.tkkbs.sk   

(spracovala Anna Sabolová ml.)
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Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 5.5. - 11.5. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Mária Kurucová.               
Úplné odpustky: Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v
kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz, splní predpísané podmienky na získanie
úplných odpustkov, pomodlí sa Otče náš a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych
vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti), môže získať úplné
odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. 
Kto pristúpi prvý raz k svätému prijímaniu, môže získať úplné odpustky za zvyčajných
podmienok. Takisto môžu získať tieto odpustky aj tí, čo sa zúčastňujú na slávnosti prvého
svätého prijímania.
Relikvie svätých košických mučeníkov budú v našom kostole dnes a zajtra (v nedeľu a
pondelok). Na konci sv. omší budeme nimi požehnaní a budeme si ich môcť individuálne uctiť.
Prvý piatok: V piatok dopoludnia navštívim chorých podľa rozpisu z minulého mesiaca.
Prípadné zmeny nahláste do štvrtka v sakristii.

sv. omša v prvý piatok bude o 1800 kvôli nácviku detí na slávnosť 1. sv. prijímania.

Prvé sväté prijímanie: Na budúcu nedeľu budeme mať túto slávnosť pri sv. omši o 1000 . Nie
je nevyhnutné sa tejto sv. omši úplne vyhýbať, aj keď nepatríte k príbuzným prvoprijímajúcich
detí, stačí rešpektovať pokyny organizátorov. Je to slávnosť celej našej farnosti. V sobotu pred
slávnosťou pristúpia deti prvýkrát ku sv. spovedi. Ostatní (predovšetkým príbuzní detí), ak sa
potrebujete vyspovedať, využite príležitosť počas týždňa 
Medžugorie 2019: Pozývame vás na 7-dňový pútnický zájazd do Medžugoria v termíne 25. 8.
2019 až 31. 8. 2019 v cene 215 € (s poistením) na osobu. Nahlásiť sa môžete v sakristii
kostola. Informácie u o. Marcela.
Rozpis lektorov:
3. veľkonočná nedeľa: 08.00 hod. - r. Mudráková; 10.00 hod. - deti.
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Kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marcel Stanko, farský administrátor - 0908 047 220;

Pevná linka na faru - 057 4426 286.
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PPoNdELoKoNdELoK 29.04.201929.04.2019
Sv. Kataríny Sienskej, panny a
učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
(sviatok)

Sv. spoveď: 1700

sv. omša: 1830 ZBP Eva s rodinou, 
ZBP Helena Konečná  

Poklona Olt. sv.: 1915

uu ToRoKToRoK 30.04.201930.04.2019 sv. omša (JaA): 630 + Mária a Michal Gonosoví; 
+ Mária a Michal Humeníkoví; 
+ Ján

ss TREdATREdA 01.05.201901.05.2019
Sv. Jozefa, robotníka (ľubovoľná

spomienka) 

Sv. spoveď: 1700

sv. omša: 1830 + Anna, Jozef a Anna Sidonoví  

ŠŠ TVRToKTVRToK 02.05.201902.05.2019
Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa

Cirkvi (spomienka)

Prvý štvrtok v mesiaci – deň

modlitieb za duchovné povolania

Sv. spoveď: 1630 s poklonou Olt. sv. 
sv. omša: 1830 + Jozef a Júlia

PP iAToKiAToK 03.05.201903.05.2019
Sv. Filipa a Jakuba (sviatok)
Prvý piatok v mesiaci 

Sv. spoveď: 1630

sv. omša: 1800 ZBP Jakub (30 rokov)  

ss oBoTAoBoTA 04.05.201904.05.2019
Prvá sobota v mesiaci 

Fatimská sobota: 700

sv. omša: 800 Za ctiteľov BSJ a členov RB 

Prvá sv. spoveď: 900

sv. omša (JaA): 1830 za farnosť

NN EdEľAEdEľA 05.05.201905.05.2019

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

sv. omša: 800 ZBP Anton a Monika (40 rokov
manželstva), ZBP Ľudovít a Mária (35 rokov manželstva)

1. sv. prijímanie: 1000 Za prvoprijímajúcich a ich
príbuzných  
Sv. ruženec: 1430 + výmena tajomstiev 

LiTuRgicKýLiTuRgicKý PRogRAMPRogRAM odod 29.04.2018 29.04.2018 dodo 05.05.201905.05.2019

„Mýliť sa je ľudské, odpustiť je božské.” (Alexander Pope)


